بيـ ــان مشرتك

قلق ابلغ على األوضاع الصحية يف مراكز
االحتجاز
خماوف حقيقية من تفشي جائحة
 COVID-19يف مراكز االحتجاز
السورية
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تأسست نهاية حزيران  ،2011غير حكومية،
الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
ً
ً
أساسيا
مصدرا
ُمستقلة ،اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

تشــكل ظــروف االعتقــال يف مراكــز االحتجــاز التابعــة للحكومــة الســورية خطـراً كبـراً علــى حيــاة احملتجزيــن والذيــن يبلــغ عددهــم

مــا يقــارب ( )90212علــى األقــل مت أتكيــد توثيقهــم ابالســم مــن قبــل مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوراي إال أن األرقــام الواقعيــة
قــد تكــون أضعــاف ذلــك .مت اعتقــال هــؤالء احملتجزيــن تعســفياً بســبب مشــاركتهم يف احتجاجــات ســلمية ،أو بســبب التعبــر
عــن رأي سياســي معــارض ،أو نتيجــة االعتقــاالت العش ـوائية ،وحتــول اآلالف مــن هــؤالء املعتقلــن ملختفــن قس ـرايً بعــد رفــض

االعـراف ابعتقاهلــم أو الكشــف عــن مصريهــم أو مكاهنــم .وكذلــك حتتجــز اجملموعــات املســلحة يف مجيــع أحنــاء ســوراي اآلالف
مــن املدنيــن بشــكل تعســفي وختفيهــم قسـرايً دون أي مســوغ قانــوين .عــدا عــن حرمــان معتقلــي الـرأي مــن االســتفادة مــن مراســيم

العفــو الــي يصدرهــا رأس الســلطة بشــكل متكــرر مســتثنياً غالبيــة معتقلــي ال ـرأي و املعتقلــن السياســيني منهــا .تشــهد مراكــز
االعتقــال حــاالت وفــاة متكــررة نتيجــة التعذيــب املمنهــج واحلرمــان مــن الطبابــة والرعايــة الصحيــة ،وامتنــاع إدارة مراكــز االحتجــاز
عــن تقــدمي اخلدمــات الطبيــة ،ورفــض اإلفـراج الصحــي ،وتكديــس احملتجزيــن يف مســاحات صغــرة دون نظافــة أو هتويــة ،وانعــدام
مناعــة احملتجزيــن اجلســدية .ومــع انتشــار فــروس كــوروان حــول العــامل ،ورغــم نفــي احلكومــة انتشــاره يف ســوراي ،ســيكون الوضــع
كارثيـاً يف حــال انتشــار الفــروس داخــل أحــد مراكــز االحتجــاز .إضافــة إىل ذلــك فمــن املقلــق جــدا حتفــظ احلكومــة الســورية عــن
مشــاركة الســجالت الصحيــة للمعتقلــن ،سـواء للوفيــات ضمــن الســجون أو أولئــك املعتقلــن مؤخـراً و يعانــون مــن أمـراض مزمنــة

او لديهــم احتيــاج لرعايــة صحيــة خاصــة.

وأتكيــداً علــى القواعــد األدىن لألمــم املتحــدة النموذجيــة ملعاملــة الســجناء  1955والــي تتضمــن مبــادئ توفــر الرعايــة الصحيــة
أثنــاء الســجن ،والــي تشــمل الســجناء احملتجزيــن دون أن توجــه إليهــم أيــة هتــم ،وإق ـرار اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي هلــا،
وانطالق ـاً مــن مبــادئ اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ،ومــن حــق الســجناء أبماكــن آمنــة صحيــة وتوفــر خدمــات الرعايــة

الصحيــة واألدويــة الكافيــة ،وتوفــر محايــة خاصــة للســجناء املعرضــن للخطــر .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن رفــض احلكومــة الســورية
اإلف ـراج عــن الســجالت الصحيــة للمحتجزيــن يثــر القلــق ،س ـواء أولئــك الذيــن مت قتلهــم يف املاضــي أو األشــخاص الذيــن مت
اعتقاهلــم مؤخ ـراً والذيــن يعانــون مــن أم ـراض مزمنــة أو حباجــة إىل رعايــة صحيــة متخصصــة.

1

www.sn4hr.org

info@sn4hr.org

snhr

تطالب املنظمات املوقّعة على هذا البيان:

 - 1األجهــزة الرمسيــة يف احلكومــة الســورية ،ابإلفـراج الفــوري عــن املســجونني واملحتجزيــن السياســيني واحلقوقيــن ،وبعــدم القيــام
ُ
أبي عمليــات اعتقــال جديــدة للحــد مــن إمكانيــة انتقــال الفــروس لداخــل مراكــز االعتقــال.
 - 2مجيــع أطـراف النـزاع بضــرورة اختــاذ إجـراءات عاجلــة وفعالــة تفضــي إىل فتــح مجيــع مراكــز االحتجــاز يف ســوراي أمــام اجلهــات
الدوليــة املختصــة ،واختــاذ مــا يلــزم مــن تدابــر إلنقــاذ احملتجزيــن ،بتأمــن ســامتهم واإلفـراج عنهــم ،وفقـاً ألحــكام القانــون الــدويل
حلقــوق اإلنســان واســتناداً إىل القـرارات الدوليــة ذات الصلــة.

 - 3املبعــوث األممــي اخلــاص ووكاالت األمــم املتحــدة ابلضغــط علــى احلكومــة الســورية مــن أجــل اإلف ـراج عــن املعتقلــن

السياســيني واحلقوقيــن يف مراكــز االحتجــاز الرمسيــة وغــر الرمسيــة.
 - 4كمــا تطالــب املنظمــات املوقّعــة علــى هــذا البيــان مجيــع اجلهــات املســؤولة عــن مراكــز االحتجــاز ابختــاذ كافــة التدابــر
االحرتازيــة ملنــع انتشــار وتفشــي املــرض داخــل املراكــز

 - 5اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر ومنظمــة الصحــة العامليــة ابلضغــط العاجــل لتتمكنــا مــن ممارســة دورمهــا يف حتســن الظــروف
الصحيــة يف مراكــز االحتجــاز ،ولـزايرة املراكــز بشــكل طــارئ ومســتعجل ومعاينتهــا ،وتزويــد احملتجزيــن فيهــا بوســائل الوقايــة مــن
املــرض ،والعــاج إن لــزم األمــر ،وتوفــر الظــروف الصحيــة املناســبة لألشــخاص األكثــر عرضــة لإلصابــة ابملــرض.
وعليه نوقع حنن:
 .1اللجنة النسائية السورية ابلرحيانية
“ .2مشل” حتالف منظمات اجملتمع املدين السوري
 .3التحالف اإلغاثي األمريكي من أجل سورية
 .4الرابطة السورية للمواطنة
 .5الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
 .6الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان
 .7العدالة من أجل احلياة
 .8النساء اآلن من أجل التنمية
 .9بيتنا سوراي
 .10جتمع احملامني السوريني
 .11مجعية دعم وسائل اإلعالم احلرة
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 .12دوليت
 .13رابطة الصحفيني السوريني
 .14رابطة املعتقلني واملفقودين يف سجن صيداناي
 .15رابطة عائالت قيصر
 .16رمحة حول العامل
 .17سورية لالغاثة والتنمية
 .18سوريون من أجل احلقيقة والعدالة
 .19شبكة املرأة السورية
 .20شبكة حراس
 .21شبكة سوراي القانونية يف هولندا
 .22عائالت من أجل احلرية
 .23لسا موجود
 .24مؤسسة اليوم التايل
 .25مؤسسة بدائل
 .26مؤسسة سواسية اخلريية
 .27حمامون وأطباء من أجل حقوق اإلنسان
 .28مركز اخلليج حلقوق اإلنسان
 .29مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
 .30مركز اجملتمع املدين والدميقراطية
 .31مركز وصول حلقوق اإلنسان
 .32مع العدالة
 .33مكتب التنمية احمللية ودعم املشاريع الصغرية
 .34منَا حلقوق اإلنسان

 .35منظمة التنمية احمللية LDO
 .36منظمة برجاف
 .37منظمة جىن وطن
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 .38منظمة فسحة أمل
 .39منظمة كش ملك
 .40نقطة بداية
 .41نوفوتوزون
 .42صوت املعتقلني
 .43املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري
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